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АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

 Стор. 3

ПРИЗНАЧЕННЯ ВІСНИКА

1. Експозиційний комплект «Бібліотечний вісник» поставляється до навчальних 
закладів як додаток до журналів «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр» і 
слугує своєрідною щомісячною настінною газетою, охоплюючи сферу інтересів 
учнів та педагогів. Експозиційний комплект розвішується бібліотекарем на стенді.

2. Вісник призначений для унаочнення новин середньої освіти, знаменних, 
святкових, пам’ятних дат, культурних подій та відомостей про відомих особисто-
стей. Вісник сприяє пізнанню школярами основ своєї культури, формуванню і 
розширенню життєвого кругозору.

3. Особливо важливими є анонси навчальних тем з окремих предметів для 
вивчення у наступному місяці. Вони візуалізують головні інформаційні змісти 
тем, чим виконують повідомлюючу функцію, забезпечують перше ознайомлення 
з навчальним матеріалом.

4. Інформація розміщена за розділами: новини, дати для відзначення, культура, 
навчальний процес. Кожний розділ має своє знакове відображення — кольорову 
плашку. Розділ «Навчальний процес» анонсує навчальний предмет, клас, тему для 
наступного вивчення.

5. Бібліотечний вісник після експозиції підлягає зберіганню у тематичних 
альбомах. Порядок їх створення буде опубліковано додатково.

Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»
Експозиційний комплект до журналу «Нові надходження» № 9/2017

Бібліотечний вісник
                   Випуск № 6/2017

ОСВІТЯНСЬКІ НОВИНИ. Коротко для школи

ОСВІТЯНСЬКІ НОВИНИ. Коротко для школи

Учительські кодекси — інформаційна готовність вчителів  
до навчального року

Для забезпечення вчителів актуальни-
ми і достовірними документами з організації 
і планування навчального процесу Український 
інститут нормативної інформації підготував 
нові унікальні видання: УЧИТЕЛЬСЬКІ КОДЕКСИ 
для початкової та основної школи. Вони зосе-
редили документи, що регулюють організацію 
і планування навчального процесу. 

У кодексах зібрано та упорядковано нор-
мативно-правові акти, інструктивно-методичні 

листи та роз’яснення, якими керується вчитель у своїй професійній діяльності. 
Акценти зроблено на забезпеченні оновленими навчальними програмами без 
пошуку в інтернеті, а також зразками календарно-тематичних планів з кожного 
предмета, які допомагають у робочому плануванні. 

Рекомендуються для шкіл відповідного ступеня (колективне користування), 
а також для індивідуального користування вчителям, методистам, креативним 
фахівцям у ході реформування нової української школи. Придбати кодекси можна 
у редакції.

Рекомендації МОН щодо виховання дітей у школах
Міністерство освіти розробило аналітичні 

матеріали щодо проблемних питань, які мають 
місце в дитячому середовищі та які мають вра-
хувати керівники і педагогічні працівники шкіл 
при плануванні виховної роботи з учнівськими 
колективами. 

У листі міністерства звертається увага пе-
дагогів на декілька гострих проблем виховання 
молоді, що притаманні сучасному українському 
суспільству. 

Освітня онлайн-платформа
Міністр освіти Лілія Гриневич заявила, що Міністерство освіти домовилось 

про закладення в держбюджет на 2018 рік близько 54 млн грн на закупівлю «за-
ліза» для роботи освітньої онлайн-платформи.  Планується, що новий сайт буде 
супроводжувати реформу нової української школи.

В Україні розпочався новий навчальний рік
В українських школах розпочався новий 

навчальний рік. У День знань до першого класу 
пішли понад 408 тисяч першокласників.

Цей навчальний рік у школах пройде під 
гаслом Нової української школи. Новий стан-
дарт початкової школи у 2017/18 навчально-
му році пілотуватимуть 100 українських шкіл. 
У кожній області та столиці вже визначено по 
чотири пілотних школи, в яких працюватимуть 

експериментальні перші класи за новим стандартом. Передбачається, що з наступ-
ного року за ним навчатимуться всі діти України.

Влітку Міністерством освіти були внесені зміни до навчальних програм для 
5–9-х класів. Однією із значущих подій початку осені стане ухвалення парламентом 
нового закону «Про освіту».

В уряді повідомили про намір продовжити політику збільшення заробітних 
плат освітянам. За словами прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, Кабінет Міні-
стрів планує закласти в бюджет 2018 року кошти для 25-відсоткового збільшення 
зарплат вчителів.

АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

Ольга ПРОКОПЧУК,
головний редактор журналу  
«Освіта в Україні.  
Нормативно-правове
регулювання», м. Київ

Нормативно-правовий покажчик

Моніторинг законодавства. 
Нові документи
У покажчику надається перелік нормативно-правових актів та інших 

документів з питань загальної середньої освіти, які були оприлюднені 
у серпні 2017 року. Тексти актів додаються. Нижче подаємо перелік друком.

1.

Про Національну стратегію реформування системи інституційного 
догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки та план заходів з реалі-
зації її І етапу

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 р. № 526-р

2. Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» 
Наказ МОН України від 19.06.2017 р. № 866

3.
Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з на-
вчальних предметів у 2017/2018 навчальному році 

Наказ МОН України від 02.08.2017 р. № 1112

4.
Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних за-
кладах у 2017/2018 навчальному році

Лист МОН України від 27.07.2017 р. № 1/9-413

5.
Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів 
у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році 

Лист МОН України  від 09.08.2017 р. № 1/9-436

6.

Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством 
освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних 
закладах 

Лист МОН України від 17.08.2017 р. № 1/11-8269

7.

Методичні рекомендації щодо впровадження SТЕМ-освіти у загально-
освітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 
навчальний рік 

Лист ІМЗО від 13.07.2017 р. № 21.1/10-1470

8. Про проведення конкурсу 
Лист ІМЗО від 31.07.2017 р. № 21.1/10-1591

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

Організаційна інформація

 Стор. 2 Стор. 1



ПІЗНАВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
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ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС
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ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС
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10 жовтня — 70 років від дня 
народження Ніни МАТВІЄНКО,

української співачки, 
народної артистки 
України, Героя Украї-
ни. 

У її репертуарі багато 
народних і авторських 
пісень. Серед них: 
«Пісня про матір», 
«Дикі гуси», «Чарівна 
скрипка» «Колиско-
ва», «Ой, роду наш 
красний», «Квітка 
душа».

11 жовтня — 75 років  
від дня народження  
Володимира 
ЯВОРІВСЬКОГО,
українського письменника,  
громадсько-політичного  
діяча. 

12 жовтня —  
80 років від дня 
народження 
Степана ХМАРИ,
українського політика, правозахис-
ника, довголітнього політв’язня ра-
дянських концтаборів, народного 
депутата України, Героя України. 
Голови Всеукраїнського комітету 
захисту політв’язнів.

Розвивальна інформаціяВиховна інформація

14 жовтня —  
День захисника України, 
Покрова Пресвятої Богородиці,  
День Українського козацтва

Привіт солдате! Ти мене не знаєш,
Я просто дівчина, живу собі як всі,
В моєму місті тихо, не стріляють
Але війна торкнулася душі.

Покрова Пресвя-
тої Богородиці 
християнське  
і народне свято,  
відзначається 
церквами східно-
го обряду (право-
славними та гре-
ко-католиками). 
Найбільшим і най-
значущим святом 
була Покрова для 

козаків. Вони  вірили, що свята Покрова охороняє 
їх, а Пресвяту Богородицю вважали заступницею  
і покровителькою православного воїнства.

1 жовтня —  
День працівників освіти

ВІТАЄМО! 

23 жовтня — Міжнародний 
день шкільних бібліотек

НАШИМ БІБЛІОТЕКАРЯМ ЗИЧИМО ТВОРЧОЇ 
НАСНАГИ І ЗДОРОВ’Я!

Виховна інформація



НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
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НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
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НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
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У жовтні будемо вивчати 
навчальну тему:

Перші середньовічні  
держави

На початку нашої ери варварські племена знищили 
Західну Римську імперію. Процес отримав назву 
Велике переселення народів. 

Хлодвіг — король салічних франків  
з 481 по 511 рр.

Проводив активну заво-
йовницьку політику, знач-
но розширивши територію 
свого королівства. У 498 
році першим із франкських 
королів прийняв католиць-
ку віру, що слугувало почат-
ком християнізації Галлії. 
«Салічна правда» — перша 
збірка законів франків, за-
писана при Хлодвігі.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ, 
7 клас

Навчальна інформація

ВІЗАНТІЙСЬКА ІМПЕРІЯ

Влада імператора Візантії не була спадковою. Кож-
ного нового государя проголошували військо, сенат 
і народ, тому на престол могли піднятися навіть 
люди невисокого походження.

Лев Математик — візантійський  
вчений — математик, механік,  
філософ кінця VIII–ІХ ст.

Започаткував алгеб 
ру, склав медичну 
енциклопедію, ви-
найшов світлову 
сигналізацію, був 
поетом і створив 
для імператорського 
палацу ті статуї, які 
приводилися в рух 
водою — і так вра-
жали іноземців.

Навчальна інформація

АРАБСЬКИЙ ХАЛІФАТ
Арабський халіфат – величезна держава 
арабів, утворена протягом VII– першої по-
ловини VIII ст.

МУХАММЕД — араб-
ський пророк, що 
започаткував релігію 
іслам. Вчені вважають 
його історичною осо-
бистістю, засновни-
ком громади мусуль-
ман у містах Мекка 
і Медіна, з його слів 
записано Коран.
Іслам, як єдина релі-
гія, сприяв об’єднан-
ню арабських племен.

Арабські математики створили алгебру. Саме вони 
стали широко використовувати цифри, що були 
винайдені в Індії, але відомі нам як арабські.

Навчальна інформація

Константинополь. Візантійська імперія



НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
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У жовтні будемо вивчати 
навчальну тему:

Інформація та повідомлення. 
Інформаційні процеси

Семюель МОРЗЕ 
(1791–1872), аме-
риканський вина-
хідник і художник. 
Найбільш відомий 
винаходами елек-
тромагнітного пи-
шучого телеграфу 
і коду Морзе.

Азбука Морзе — 
телеграфна азбука, 
у якій кожна літера 
записується з вико-
ристанням крапок 
і тире.

Луї БРАЙЛЬ (1809–1852), французький тифлопе-
дагог. У 1829 році розробив рельєфно-крапковий 
шрифт для сліпих, що використовується і дотепер 
в усьому світі.

ІНФОРМАТИКА
5 клас

Навчальна інформація

Чарлз БЕББІДЖ (1792–1871), англійський матема-
тик і економіст, винахідник першої обчислювальної 

машини з програмним 
управлінням, принци-
пи якої на ціле століт-
тя випередили науку 
і техніку, а в наш час 
знайшли втілення в 
ЕОМ.

Сергій Олексійович ЛЕБЕДЄВ (1902–1974)  вче-
ний, академік, творець першого в континентальній 
Європі комп’ютера.

У 1950 році в Києві під 
керівництвом Сергія 
Лебедєва було введено 
в дію універсальний 
комп’ютер МЕОМ 
(мала електронна об-
числювальна машина)

Навчальна інформація

Віктор Михайлович ГЛУШКОВ (1923–1982), вче-
ний, видатний математик, автор фундаментальних 

праць у галузі кібер-
нетики і обчислю-
вальної техніки.
Глава української 
нау кової школи кі-
бернетики.

Попередниками  
персональних 
комп’ютерів стали 
машини для інже-
нерних розрахунків 
«Промінь» (1963), 
«Мир-1» (1966), 
«Мир-2» (1969),  
у яких було реалізо-
вано запропоновану 

В.М. Глушковим ідею ступеневого мікропрограм-
ного управління. 

Навчальна інформація

Шрифт Брайля

МЕОМ (мала електронна обчислювальна машина)

ЕОМ «Промінь»

Аналітична машина» Чальза Бебіджа


